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הביטחון בה' גם לרשעים
אומר ר' נפתלי מרובשיץ "ואף אם יאמר האדם אם הייתי
צדיק הייתי יכול לבטוח בה' ,אבל אני יודע בעצמי ,כי אינני
יכול לבטוח בה' ,זה עצת היצר" ,מסביר רבי נפתלי רופשיץ
שזה יצר הרע אומר לאדם ,כי הביטחון לא קשור לזכויות.
אפילו רשע בוטח בה' חסד יסובבנו ,וזה מגיע כמתנה מה'
למי שבוטח בו ,ולא בגלל שמגיע לו" ,והאמת לא כן הדבר כי
ה' הוא טוב לרעים ולטובים ולכן ביטחון לשון טיחה ודיבוק,
שידבק בביטחונו ולא יסור ממנו בשום סיבה ואופן" ,אין שום
סיבה שתיקח ממני את הביטחון ,לשון טיחה  -טיח ,כמו מלט
שמדבקים אותו לקיר זה ביטחון.
ובאמת אומרים רבותינו ,דוד המלך עשה יותר חטאים משאול
ועל הכל סלח לו ה' .למה? אומר המדרש על הפסוק (תהילים
חּוׁשה ּלִ י" ,למה היה דומה
אתיָך ָ
"מזְ מֹור לְ ָדוִ ד ה' ְק ָר ִ
קמא) ִ
דוד ,למי שיש לו דין לפני ה' וראה שלכולם יש סנגורים וקרא
לשלטון ,ואמר בבקשה ממך הם צריכים לסנגוריהם ולי אין לי
סנגור ,אין לי מי שידבר אלי ,אתה הדיין ואתה תהיה הסנגור
שלי" ,בא דוד המלך לפני הקב"ה ואמר לי אין סנגור ,לכולם
יש סנגורים ,אני רוצה שאתה תהיה גם הסנגור שלי וגם הדיין.
"כך אמר דוד יש שהוא בוטח על המעשים שלו ויש שהוא בוטח
על מעשי אבותיו ,אני בוטח בך ,אף על פי שאין בי מעשים,
אומר לו הקב"ה באיזו תרמוסיה אתה אומר דברים אלו" ,מלשון
תורמוס שאין לו טעם עד שממתקים אותו ,איך אתה אומר
דברים בלי טעם ,למה שאני אדבר בשבילך" .אמר לו שאני בוטח
בך על חסדך 'ואני בחסדך בטחתי' ,בחסד שנאמר בו 'חסד ה'
מלאה הארץ'' ,אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני'" ,גם
אם אני הולך ליפול החסד שלך ירים אותי ,וזכה שאומר לו
ה' 'אתה צודק אני ארים אותך' ,אתה תיפול ואני ארים אותך.
לכן דוד המלך עם כל הטעויות שהיו לו ה' קרא לו "עבדי דוד
מלך לעולם" ,כי היה לו את הביטחון והאמונה בקב"ה ,תמיד
היה לו את מנוחת הנפש ,שלוות הלב ,היה לו את שמחת החיים
שלו תמיד היה אומר מזמורים ושירים עם הכינור "מזמור לדוד

בברחו מפני אבשלום בנו" ,תמיד הוא בטח בה' וה' הושיע אותו.
אומר הרמח"ל הקדוש "כי הביטחון מושך עליו אור מקיף שיגן
בעדו מכל הצדדים וה' יתברך אומר אף על פי שזה רשע מכל
מקום הוא בוטח בי ,איננו מכבודי שהעזבנו ולא אצילהו מצרתו",
הביטחון מושך עליך כזה אור שה' אומר זה לא מהכבוד שאני
לא יעזור לך ,הוא שר לי ,הוא שמח ,הוא לא ממורמר ,איך אני
לא אעזור לו? "כי אפילו מלכי בשר ודם מצילים את הרשעים
הבוטחים בהם ומגנים עליהם כשבאים לחסות בצל קורתם" ,כמו
שבכל מדינה יש שטח ששם יש חסינות ,אם נכנס לשגרירות
אין רשות לשוטרים של המדינה להזיק לו .כך אצל הקב"ה
אתה בא לשטח שלי ,אתה סומך עלי אני לא יכול לאכזב אותך,
אבל זה אתה באמת אמיתי איתי ,באמת מאמין בי ,אני אבדוק
אותך ,אני אראה לך שאני לא מושיע אותך.
אם אישה מקבלת באולטרסאונד תשובה לא טובה והיא שרה,
באולטרסאונד הבא היא מקבלת תשובה יותר גרועה מהרופא
אבל היא עדיין שרה ובוטחת בה' "בך בטחו ולא בושו ,בטחו
ותפלטמו" ,אני אמשיך עם הביטחון .ולכן אומר הרמח"ל "תראה
שהמילים "והבוטח בה' חסד יסובבנו" הם ראשי תיבות ה-ו-
י-ה ,לרמוז שה' עצמו שהרשע בוטח בו הוא שסובב אותו ומגן
עליו מפני צרתו" ה' יתברך שומר על הרשע כי הוא בוטח בה'.
אומר ר' נפתלי מרופשיץ "ועיקר הביטחון שבעת שפלות מצבו
ולא יכול לשית עצות בנפשו" ,אין לו שום עצה איך לצאת
מהמצב המביש הזה "וכל זאת לא יתהלך ביגון ואנחה" .סיפר
לי יהודי ששבוע לפני החתונה שלו יצאה לו שומה גדולה על
העין .זה קורה להם במשפחה והם עשו ניתוח לזה אחרי שנה,
אבל עכשיו שבוע לפני החתונה איך הוא ילך עם כזו 'פלולה'
גדולה? הוא מספר שמעתי אותך באחד השיעורים אומר "כל
מקרינו הם ניסים" ,התחלתי לצעוק בבית "נס! נס! במקום
להוציא לי את העין שמת לי פלולה! איזה נס! כל מקרינו הם
ניסים" ,האמנתי בה' שזה לטובתי ,אחרי שלושה ימים הפלולה
נפלה לבד!! תראו לאן ה' מגיע ,אפילו ל-פלולה ,לדברים הקטנים,
ולזה זוכה הבוטח בהשם באמת בזמנים שאין לו שום עצה
ותושיה אחרת.
שבת שלום! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

נסיון "כוחי ועוצם ידי"
אומר הרב איך נבער תופעה זו (של חוסר בטחון בקב"ה) ,ביחזקאל נאמר כי במצרים
תיענש ,יהיה עניותם משענת קנה רצוץ לישראל ,זאת אומרת ששמו בהם ישראל
מבטחם ,אם כן המצרים מה פשעם לחטאתם של ישראל ,למה המצרים יענשו אם
עם ישראל בוטח בהם .
אומר הרב שאלא משפטי התורה ,כי כל עבודה זרה דינה להתבטל ו"בכל אלוקי
מצרים אעשה שפטים" .כל מה שאנשים מאמינים בו שזה יכול להרע או להטיב
להם ,הכל יתבטל ,זה יקרוס .אם אדם מאמין שהפנסיה שלו תפתח אותו בחיים,
הפנסיה הזו תעלם לו .כל מה שאדם חושב שיטיב לו או ירע לו דינו להתנקות מה'.
"והאלילים כליל יחלף" ,ומכיון שקיוו ישראל למצרים הרי עשו עבודה זרה .נוכחנו
לדעת כי כל עבודות זרות אשר אליהם מסרנו נפשנו הובישו והכזיבו והקדוש ברוך
הוא אינו יקום ויעזרכם .
יש לכם חיל האוויר הכי טוב בעולם ,איך נופלים מאתים ששים טילים? איך יכול
להיות כזה דבר? באינדונזיה לא קורה דבר כזה ,חיל האוויר שכל הזמן היללתם
אותו ,ביום עצמאות הלכתם לראות את המטסים שלהם ,התרגשתם מכל טייס
שהולך ברחוב ,לא משנה שהוא לא מאמין בה' בכלל ,איפה זה? למה זה לא עוזר
לכם? אתם תגיעו למסקנה שזה לא רק שזה לא עוזר ,זה מזיק .הגיע השעה שנבין
כי בלעדיו אין מושיע ,את זה ר' אלחנן וסרמן כתב לפני השואה ,לא שמעו לו ,זלזלו
בו ,צחקו עליו ואמרו שהוא קיצוני ,פרנואיד.
עד היום אין מי ששומע .תגיד משהו על חיל האוויר יקפצו עליך ,אתה מדבר על
חיל האוויר שלנו? איך אתה מעיז? עבודה זרה .תדבר על ה'  -לא נורא ,תדבר על
חיל האוויר  -יכעסו עליך .מסרבים להאמין ונאחזים בשולי הדמוקרטיה הגוססים.
עשו מחקר ששלטון מלוכני הרבה יותר טוב מהשלטון הדמוקרטי ,למה אנשים
מעדיפים דמוקרטיה ,בדמוקרטיה אין גנב אחד יש הרבה גנבים ,במלוכה יש רק
גנב אחד והוא המלך ,אז כולם רוצים לשבת על הקרוסלה ולגנוב ,ארבע שנים אני
ארבע שנים אתה ,אז רוצים דמוקרטיה .אבל באמת מחקרים הוכיחו ששלטון מלוכני
הוא הרבה יותר טוב מדמוקרטי ,הוא יותר דואג לעם ,הוא לא נתון מקום לכל מיני
שיקולים ,חלק מהגאווה .
מסיים רבי אלחנן וסרמן וכותב :בחתימת המאמר ראוי לי למסור לכם את דברי
הקדוש החפץ חיים איך יכול להיות שהם כך מצליחים כל הכופרים האלה? רבים
מיראי ה' יתמהו לאמר מה זה עשה לנו ה' להגביר כח הכופרים ,איך זה יכול להיות
שהם מצליחים .אבל התשובה לשאלה זו מפורשת בתורה (דברים יג) "כִ ּי יָ קּום
ּמֹופת ֲא ֶשׁר ִד ֶּבּר
ּובא ָהאֹות וְ ַה ֵ
מֹופת ָ
ְב ִּק ְר ְבָּך נָ ִביא אֹו חֹלֵ ם ֲחלֹום וְ נָ ַתן ֵאלֶ יָך אֹות אֹו ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר ֹלא יְ ַד ְע ָתּם וְ נָ ָע ְב ֵדם ֹלא ִת ְש ַׁמע ֶאל ִד ְּב ֵרי
ֵאלֶ יָך לֵ אמֹר נֵ לְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ֹלקיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם לָ ַד ַעת ֲהיִ ְשׁכֶ ם
ַהנָ ִּביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹולֵ ם ַה ֲחלֹום ַההּוא כִ ּי ְמנַ ֶסּה ה' ֱא ֵ
ּובכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם" ,ומפורש בכתובים אלו ,כי אפשר
ֹלקיכֶ ם ְבּכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְ
א ֲֹה ִבים ֶאת ה' ֱא ֵ
כשיקום נביא שקר ויסית להדיח ויתן אות משמים כי מחר תעמוד החומה במקומה,
יתנו לו כח מן השמים שיתקיימו דברים והחמה תעמוד .מפני מה נתן לו כח כזה?
"כי מנסה ה' אתכם" .
ּוב ַחנְ ִתּים
"ּוצ ַר ְפ ִתּים כִ ְּצרֹף ֶאת ַהכֶ ֶּסף ְ
ואם כן ,בעקבתא דמשיחא דכתיב( :זכריה יג ,ט) ְ
כִ ְּבחֹן ֶאת ַהזָ ָּהב" ,צריך להיות קודם בוא המשיח צירוף אחר צירוף ובחינה אחר בחינה,
אין מקום לתמוה על הכח שניתן לנביאי השקר בימינו ,כי מנסה ה' אותנו .האש
יורדת לנביאי הבעל  -זה ניסיון האם אדם מצטרף לכל העבודה הזרה הזאת' ,אנחנו
נדאג לעצמנו'' ,נשמר ונגן על עצמנו' ...
אם אדם שותף לשיטה הזו הוא התפתה אחרי נביא השקר ,הוא טעה .אך אם אתה
חי בידיעה שזה שקר ,זה הבל ,זה "והאלילים כרות יכרתון" .זה יתמוטט כמו מגדל
קלפים ,וכל המערכת תקרוס ,אז אתה בדרך הנכונה.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
ניתן להשיג את כל ספרי הרב שליט"א אצל "חיים
ספרים"  1599-50-20-51שלוחה 6

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

לא אורחים נוטים ללון
הודיה נגמר השמן ,רוצי למכולת להביא בקבוק שמן מבקשת אמא .אין לי
דקה זמן יש מחר מבחן בחשבון מסבירה הודיה אני חייבת ללכת ללמוד
עם שירה .לרננה יש המון שעורי בית ,והיא יוצאת להכין אותם עם מיכל.
יעקב באמצע לשנן עם ישראל את הלכות הפסח .יהושע – אולי ממנו
תצמח הישועה .אבל הוא בכלל לא שומע ,הוא עסוק בלמלא את השאלות
במשניות .נאנחה אמא ,נטלה את הארנק ואצה רצה למכולת לקנות שני
בקבוקי שמן .בלילה ,לפני שהלכה לישון גילתה אמא עוד ארבעה בקבוקי
שמן מלאים ניצבים דוממים על השיש.
החלק הראשון של הספור מוכר לך מאד .בקשות מסורבות כי יש מבחן,
חידון ,שעורי בית .אבל החלק השני הרבה פחות – אצלך משום מה הילדים
לא מתעוררים בסוף וממלאים את מה שהתבקשו .אצלך השיש לא מתמלא
בבקבוקי שמן ,הכביסה לא מתקפלת על ידי התלמידה העמלנית שלך.
הכלים מחכים בכיור ואת התורנית הקבועה .וזה גורם לך להתלבט" .אולי
באמת העומס הלימודי גדול כל כך? הרי אני מעוניינת שהילדים ישקיעו
בלימודים .אבל אני זקוקה לעזרה שלהם ,בפרט שפסח הולך ומתקרב".
מה אומרים עובדי ההוראה ,זה הגיוני לבקש את עזרתם בזמן הלימודים?
ותשובתי – בהחלט! זה חלק מהמחויבויות .בפרט שילד שלא עוזר בבית,
לא מרגיש שהוא חלק ממנו.
איך אפשר לגרום לילדים לשלב מטלות לימודיות עם עזרה בבית?
הטמעה נכונה של עזרת הילדים בבית מתחילה בתפיסה נכונה של ההורים.
העמדה הבסיסית שלנו היא שעזרה בבית לא תלויה בפנאי או בחשק,
אלא כחלק מהתרומה של היושבים בו .הדרך הטובה ביותר להגביר את
תחושת השייכות של הילדים היא באמצעות עשייה .תפקיד ההורים להוביל
את הילדים לקחת חלק במטלות הבית .יצירת מצב זה גורמת שתחושת
השייכות המשפחתית שלהם תתהדק .הם תורמים ,נתרמים ,והבית הופך
להיות לנווה שלא מוותרים עליו.
עזרה בבית אמורה להיות אקסיומה אבסולוטית .לפעמים כהורים אנחנו
מחפשים קיצורי דרך ומעדיפים לעשות דברים לבד .ודאי אם אנחנו יודעים
שהבקשה לעזרה גוררת ויכוחים ,או הסברים מורכבים על דרך העשייה.
אם את מעדיפה תמיד לעשות לבד ,את בבעיה .אם את מזגזגת בבקשות
עזרה בלי קו מוביל אלא איך שיוצא לך – מתן העזרה בבעיה.
היינו ארבע אחיות בבית .אמא שלי מאד מאד פדנטית ,קופסת שמורים
לא נכנסה לארון בלי שעברה ניגוב יסודי .הייתה ביננו תורנות על הדחת
הכלים של ארוחת הצהריים .במוצאי שבת רק אמי שטפה כלים .והיא
הסבירה ,שכלי השבת אמורים לעמוד שבוע ללא שימוש .לכן חשוב לה
שהשטיפה תהיה מאד יסודית .היה כאן רציונל הגיוני .עקבי .לא אתן לא
שוטפות טוב .אלא חשוב לי ,בשבילי – אתן שותפות בשטיפת הכלים כל
ימות השבוע ,אני שוטפת במוצאי שבת.
הפנימו בתודעה שלכם שהילדים לא עוזרים להורים כשהם לא מתמודדים
עם העומס אלא המילים הנכונות יותר הם "שיתוף פעולה" ערכו סוויץ'
במח שלכם .הילדים לא עוזרים להורים לנקות את הבית לפסח אלא
משתפים פעולה וביחד מנקים את הבית לפסח.
אז יופי ,הצלחתי לשכנע את ההורים המשוכנעים שילדים צריכים לעזור
בבית למרות שלפעמים זה לא תואם את מצב הרוח ההורי שלנו .אנחנו
השתכנענו שילדים לא אמורים להשתתף בעבודות הבית כדי לחסוך
להורים זמן ,אלא המטלות בבית נועדו ללמד את הילדים כישורי חיים
ולהעניק להם תחושת שותפות למשפחה .אבל איך מחברים בין התובנה
ההורית לפעולה של הילדים ,הרי בסופו של דבר מדובר בעבודות .נחכה
בסבלנות לשבוע הבא.
נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית ,סמינר "הר חומה"
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com
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השבר  -גאוות היחידה!
בפסוק נאמר "וישבר אותם תחת ההר" (שמות לב ,יט).
בפרשתנו משה רבנו עולה לקבל את התורה ביום ז׳ בחודש
סיון ויורד ארבעים יום אחרי כן ביום י״ז בתמוז ,וכשנוכח שעשו את העגל,
שובר את הלוחות.
לאחר מכן ,מיום י״ח בתמוז עד ר״ח אלול שהם ארבעים יום נוספים עומד משה
בתפילה ,ובר״ח אלול לאחר שה׳ קורא לו לעלות שוב להר ,שוהה משה בשמים
ארבעים יום ואז אומר לו הקב״ה ביום הכיפורים :״סלחתי
כדבריך״ .לכאו' נשאלת השאלה ,מה הועילה שבירת
הלוחות ,ולמה משה היה צריך לשבור אותם?!
אומרים חז״ל משל למה הדבר דומה :למטרוניתא
שעזבה את המלך והלכה לאיש אחר ובאו וסיפרו
זאת למלך .קרא המלך לשופטי הממלכה שיפסקו
את דינה למיתה שהרי היא אשת איש! .ראה זאת
השושבין וקרע את כתובתה של המלכה וטען לפני
למלך כעת אין שום ראיה שהיא הייתה אשת איש...

מהי המופיליה?
כאשר אנחנו נחתכים ,באצבע למשל ,דם פורץ מתוך הפצע .אך כעבור
זמן קצר – תלוי בעומקו של החתך – הדימום נעצר מאליו ,או בסיוע של
מעט לחץ על הפצע .כשאנו מקבלים מכה חזקה ,נוצרת לעיתים חבורה
כחולה ,המראה על דימום פנימי ,במקום המכה – אולם החבורה מוגבלת
בגודלה ,משום שהדימום נעצר באופן טבעי.
ומה קורה אם לא? החומר שגורם לדימום להפסיק הוא חלבון המכיל
פקטורי קרישה .באמצעות הפקטורים הללו ,הדם נקרש לאחר
מקרה של פציעה ,וגורם ל"סתימה" של הפצע ,כך שהדם
מפסיק לצאת מכלי הדם – הן במקרה של פציעה חיצונית
והן במקרה של פציעה פנימית.
אצל אנשים הסובלים מהמופיליה (או בעברית "דממת") ,חסר
אחד מן הפקטורים של הקרישה ,כך שכאשר חולה המופיליה
נפצע ,פציעה חיצונית או ,מה שנפוץ יותר ,פנימית – הדם
ממשיך לזרום ,ואורך זמן רב עד שהדם מצליח להיקרש והדימום
נעצר .במקרה של פציעות גדולות – כמו ניתוח ,או פגיעה בראש
וכדומה ,ובהיעדר טיפול מתאים – הדימום הרב והממושך עלול לגרום
לנזק לאיברים ואף למוות.
במסכת יבמות ,מובא מקרה של הורים ששני ילדיהם דיממו למוות לאחר
ברית המילה ,ונפסק כי לא ימולו את בנם השלישי .במרבית המקרים מדובר
במחלה מולדת ותורשתית ,שנגרמת כתוצאה מלקות בגן אשר אחראי על
ייצור פקטור הקרישה.
לכל אדם ישנן שתי מערכות של  ,DNAהנקראות כרומוזומים .לנשים ישנם
 2כרומוזומי  ,Xואילו לגברים ישנו כרומוזום  Xוכרומוזום  .Yהגן האחראי

והנמשל הוא :משה רבנו בעצם זה ששבר את הלוחות הסיר את הקטרוג על
עם ישראל שבחר בעגל במקום בורא עולם ,שהרי כשאין לוחות ,אין ראיה
שעם ישראל קיבל את התורה .אלא שעדיין לא ברור ,לשם מה
הכניס משה רבנו את הלוחות השבורים לארון הברית? והלא הן
מזכירות את החטא?!
ושאלה זו גם תבואר על פי משל :לאחד שנכנס לחנות מתנות
יוקרתית וחיפש מתנה ״מיוחדת״ לחמותו .תוך שהוא בוחן את
המבחר ,הוא שומע את המנהל צועק על עובד חדש ששבר
אגרטל חרסינה יקר מאוד .להזדמנות כזו לא חלם ,הוא ניגש
לבעל החנות ובמחיר סביר שילם עבור איסוף השברים ,אריזתם
והמשלוח למסיבת יום ההולדת תוך בקשה שהשליח יפיל את המתנה בטעות
 כביכול לפני דלת הכניסה...התוכנית מתבצעת בשלמות ,רגע לפני הכניסה לבית ,השליח "מעד" ונפל,
והעציץ היפה והיקר "נשבר" בכניסה לבית ,כולם ניחמו את החתן :״לא נורא
 העיקר הכוונה״ ...והחתן המאושר חשב שהרוויח פעמיים ,גם הביא מתנהבמחיר נמוך וגם קיבל מחמאות על המתנה היקרה שחשב להביא .הכל היה
מסתיים באופן מושלם אלמלא החליטה הגיסה לפתוח את האריזה ולבדוק איך
נראית המתנה! לא הייתם רוצים להיות במקומו של מיודענו כשחמותו ראתה
שהעובד הטיפש ארז כל שבר באריזה נפרדת...
משה שם את הלוחות השבורים להורות ,שאדם שלא זוכר את שגיאות העבר,
איננו יכול להתקדם אל עבר העתיד בצורה בטוחה ובפרט שאלו הביאו לאחדות
העם ואמונה בה' .נמצאנו למדים ,שהשבר הוא גאוותינו ,רק על ידי השבר
וזכירת החטאים שלנו ,אנו יכולים להתקדם ולחזור בתשובה ,להבטיח שלא
נחזור על הטעויות שלנו ונתקדם בעבודת הבורא.
על ייצור פקטורי הקרישה נמצא על כרומוזום  .Xאך אם יש לאדם כרומוזום
 Xאחד תקין – הוא לא יחלה במחלה .המשמעות היא שאצל גברים ישנו
סיכוי גבוה יותר ללקות במחלה ,כיוון שיש להם רק כרומוזום  Xאחד.
גבר אשר חולה בהמופיליה לא יוריש אותה לבניו באופן אוטומטי – אך
בנותיו תהיינה נשאיות של המחלה – כלומר בעלות כרומוזום  Xאחד פגום,
ואחד תקין .כאשר האם היא נשאית של המופיליה ,לכל אחד מבניה יהיה
סיכוי של  50%לקבל את הגן הפגום – וללקות בהמופיליה ,ואילו לבנותיה
יהיה סיכוי של  50%להיות נשאיות .אם האב חולה וגם האם נשאית ,גם
לבנותיהם ישנו סיכוי של  50%ללקות במחלה עצמה ,אך כיוון שדרושים
שני הורים בעלי גן פגום ,מצב זה נדיר יחסית .ואכן ,ההמופיליה נחשבת
ל"מחלה של גברים".
כאמור ,במרבית המקרים הדימומים שנוצרים בעקבות המופיליה הם דימומים
פנימיים .השכיחים ביותר הם דימומים למפרקים – ברכיים ,מרפקים ,קרסוליים
וכדומה ,או דימומים לאיברים פנימיים ולרקמות .כאשר ההמופיליה אינה
מטופלת ,הדימומים למפרקים עלולים לגרום לנפיחות ולנוקשות של
המפרקים ,ובהמשך להרס של הסחוסים והעצמות – מה שמוביל
לנזקים אורתופדיים משמעותיים .דימומים באזורים כמו הראש
או הבטן עלולים לגרום למצבים מסכני חיים.
אצל יהודים ,לרוב מתגלה ההמופיליה כאשר התינוק מגיע
לגיל שמונה ימים ועובר ברית מילה – כאשר רואים דימום
רב שאינו נעצר .ככל שהמחלה חמורה יותר ,כך היא נוטה
להתגלות בשלב מוקדם יותר .חומרת המחלה נקבעת על פי
חריפות המחסור בפקטור הקרישה – אצל חולים קלים ישנו
מחסור חלקי בפקטור ,ואילו אצל חולים חמורים ישנו מחסור חמור,
או העדר פקטור הקרישה לחלוטין.
ניתן לזהות חשד להמופיליה כאשר ניתן לראות על גופו של הילד סימנים
כחולים בתדירות גבוהה ,כאשר רואים דימומים חוזרים ונשנים מהאף,
דימום ארוך טווח מפצעים קלים ,או כאשר נוצרות נפיחויות במפרקים,
בעיקר בברכיים ובמרפקים ,המצביעות על דימום פנימי תכוף לאזורים אלה.
האבחון המדויק נעשה בשלב ראשון באמצעות בדיקת דם פשוטה ,בה בודקים
את ספירת הטסיות בדם ,וכן מדדים נוספים כמו זמן פרותרומבין ()PT
ותרומבופלסטין ( ,)PPTהמצביעות על משך הזמן שאורך לדם להיקרש.
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מגיפה ליהודים בלבד  -פרק א' /הרב יאיר וינשטוק
בתי הכנסת בעיר אליק היו מלאים וגדושים מתפללים .סיור קצר בבית הקברות
של העיר הקטנה היה מספר את הסיפור במלואו .עשרות רבות של קברים
טריים שנכרו בשבועות האחרונים ,היוו עדות אילמת למגיפה הנוראה שפקדה
את אליק לפתע פתאום ,המגיפה פקדה באורח מוזר את הצד היהודי של העיר.
שכן האוכלוסייה הנוכרית המקומית כאילו נהנתה מחסינות עלומה.
תקוה אחת נותרה להם וקיננה בלבם :צדיק גדול שכן בקרבם ,רבי צבי אריה
המפורסם בכינוי "רבי הירש לייב אליקר" ,תלמידו המובהק של הרה"ק רבי
יחיאל מיכל ,המגיד מזלוטשוב .רבי הירש לייב ידוע היה בכח התפילה הגדול
שלו ,התחילו יהודי אליק נוהרים לבית הצדיק ביום ובליל .בכיות האימהות
ששכלו את עולליהן במגיפה ,קרעו את לבו הטהור לגזרים .נשים שאבדו שנים
ושלושה צאצאים ,עמדו ויללו בחדרו כשהן מתחננות "והיה המחנה הנשאר
לפליטה" .אברך-אלמן שאבד את זוגתו הצעירה ,חצי שנה בלבד לאחר נישואיו,
געה בבכי תמרורים על אשת נעורים שאין לה תמורה .קשישים ששכלו את
בניהם בדמי ימיהם ,פכרו ידים והביטו בו בעינים גדולות שואלות.
עמד רבי הירש לייב בחדרו ובקש רחמי שמים על צאן מרעיתו ,בשעה קשה
זו ,החליט הצדיק לנקוט בצעד של חוסר ברירה ,ולבחור להם לשלומי אמוני
ישראל ,כפרה נאה תחתיהם .בהסתמך על מאמר חז"ל על הפסוק "ואתן אדם
תחתיך" (ישעיה מ"ג) ודרשו חכמינו ז"ל "אל תקרי אדם אלא אדום" .אותם
רשעים הקרויים "אדום" ,בהם לא נגעה יד המגיפה עד עתה .מדוע שלא ישאו
גם הם בנטל? ראשי הקהל של אליק נקראו לבוא לביתו של הצדיק עוד באותו
יום ,ורבי הירש לייב פנה אליהם בבקשה" .אני זקוק למאה ושישים 'כתרים'
(מטבעות) כמנין 'צלם' ,כדי לערוך פדיון נפש לקהילה היהודית ".
הקהל למשימה ,ועוד באותו יום הצליחו לאסוף ברחבי
יצאו ראשי
אליק ' 160כתרים' ,שהובאו לביתו של הצדיק בחרדת
קודש וציפייה ודאית ,שרבי הירש לייב אכן יודע
מתוך בקיאותו בחכמת הנסתר ,את סודותיו
של עריכת סדר פדיון נפש .כל אליק היהודית
היתה שותפה בסוד גיוס הכתרים עבור עריכת
"סדר פדיון נפש" ,שכן אין לך משפחה אחת
שלא הרימה מכספה תרומה של כתר אחד
לכל הפחות .סביב ביתו של הרבי התקהלו
עשרות רבות של יהודים שהמתינו בקוצר רוח

מורנו ורבינו סיפר שפגש לפני כשנה בעיר נתניה ,שחקן כדורגל מצליח,
שגילה שאשתו לא נאמנת לו הרועה בשדות זרים .בשיחה עם כבוד הרב
סיפר אותו שחקן שהחליט לפגוע באותו אדם כנקמה על אותו מעשה כיעור.
אולם אמר לו הרב ,שיש לו הזדמנות נדירה להוכיח לה’ יתברך שהכל ממנו,
וזאת לא אשתו שעשתה לו את הצער ,אלא את זה ה’ עשה.
לפני שבועות מספר ,אותו שחקן הגיע לביתו של הרב וסיפר לו שהחליט לפני
כשנה לקבל את עצת הרב ,ואמר לאשתו שהוא נותן לה גט בלי מריבות ובלי

לשמוע מה יאמר הצדיק לאחר שיעשה את התיקון.
שעה ארוכה ספון היה רבי הירש לייב בחדרו ,ערמות של מטבעות לפניו ושפתיו
לוחשות לחשים שונים הידועים רק ליודעי ח"ן .הגבאים שהציצו מבעד לחור
המנעול ראו אותו מעביר חופני מטבעות מיד ליד כששפתיו לוחשות ,עיניו
עצומות ופניו לוהטות .כשסיים את מלאכתו קרא הצדיק לגבאים .הוא הצביע
אל ציבורי המטבעות שהיו ערוכים על השולחן כעמודים נוצצים בגווני הזהב
ואמר להם" :קחו את הכתרים אל השכונות הנוצריות ופזרו אותם שם בין בתי
המגורים .בעיקר תשתדלו לפזר אותם ליד בתיהם של אלו הידועים לשמצה
כשונאי ישראל גדולים שעשו צרות ליהודים".
הגבאים יצאו דחופים אל השכונות הנוצריות של אליק וחופניהם מלאים מטבעות
זהב .הם החלו מטיילים בין החצרות והבתים והשליכו את המטבעות ,אחד
פה ושנים שם .הגויים שידעו על המגיפה האוכלת ומכלה כל חלקה טובה בין
היהודים ושמחו לאידם לא מעט ,הביטו כעת בהשתאות בדמויות המזוקנות
שטיילו ברחובותיהם ,וזרקו מטבעות מתוך שקיות בד גדולות .הם החליטו כי
שכניהם מלומדי הסבל לא עצרו כוח ,ומרוב צער ויגון יצאו מדעתם .מפולפלים
שביניהם הסבירו שהיהודים המיואשים הגיעו למסקנה ,כי מאחר ובין כה וכה
כולם עומדים למות ,למה להם כסף.
בדבר אחד היו הכל תמימי דעים :כסף רב ,במטבעות בעלי ערך גבוה ,מתגלגל
ברחוב ,ככלי אין חפץ בו ...כהרף עין היו הכל שחוחים אל הארץ ,כעדת
כלבים שמצאה גל של עצמות דשנות ,ומלקטים בחשק ובשמחה את הכתרים
המופקרים .כאשר שבו הגבאים לביתו של רבי הירש לייב ,כבר לא נותר אפילו
כתר אחד זרוק על הארץ .כל הכתרים נאספו אל הבתים .מאלף לציין כי במספר
המטבעות הגדול ביותר זכו דווקא שונאי ישראל המובהקים המצויים באליק...
חלפה אך יממה אחת והמטבעות פעלו את פעולתם .יום ראשון ללא חללים
שרר בחלק היהודי של אליק .המגיפה נעצרה .ואילו ברבעים הנוצריים החלו
להישמע זעקות שבר ,בבתים שבהם חלו בני הבית .יודעי דבר שמו לב לעובדה
המוזרה ,כי באותם בתים שיושביהם זכו אתמול במטבעות ,עלה מספר מקרי
המגיפה בקו תלול לעומת אלו שאיתרע מזלם כביכול ,וידיהם החלושות לא
הצליחו לגרוף כתרים .כעת התברר כי דווקא מזלם היה שפיר ,שכן מלקטי
המטבעות נאנקו עתה במיטותיהם ,כשהם מתעוותים בכאבי תופת.
יום נוסף עבר ומקרי מוות ראשונים נרשמו בקרב האוכלוסייה הנוצרית ,ובמיוחד
בין שונאי היהודים המובהקים ,לעומת הפסקה מוחלטת של התמותה בין יהודי
אליק .כעת 'התברר' לגויים כי השלכת המטבעות לא היתה כה טיפשית כפי
שחשבו תחילה ,נראה ,היה כי יחד עם הכתרים נדדה גם המחלה למקום אחר.
היהודים הטילו כישוף במטבעות ושלחו את מלאך המוות לצדה הנוצרי של אליק.
העיר היתה כמרקחה .בין המקופחים בעת חטיפת המטבעות הגדולה ,היה
גם כומר העיר .שונא ישראל מאין כמוהו ,שלא החמיץ אף דרשת יום ראשון
בכנסיה ,כדי לירות ביהודים שנואי נפשו את חצי לשונו המורעלת ,שלשום עמד
והביט בקנאה בפשוטי העם שגחנו אל הקרקע ואספו כתרים מלוא החופניים.
בעשירות פתאומית זכו .הוא לא גחן ולא אסף ,למטה מכבודו היה הדבר .הכומר
הנכבד יאסוף כסף מן האשפתות כאחד הקבצנים?
אבל לאחר יומיים היה הכומר זחוח דעת וחגג את נצחון "עליונותו המוסרית"
המזויפת .כעת התלחשו האנשים כי הכתרים המכושפים שהובאו מן הרובע היהודי,
הפיצו את זרעי החורבן וההרס ,והעבירו את המגיפה מן היהודים אל הגויים.
האשמות ,ועוד נתן לה חצי מהרכוש והכל בהסכמה וברוח טובה .ומאז הוא
מספר שה’ שופך עליו רק טובות ,הוא לאחר הפרישה מצא עבודה בכירה
מאוד בעיריית נתניה ,כמו כן מצא אישה מוצלחת הרבה יותר מהאישה
הקודמת והוא רק מאושר בחיים.
וזה בדיוק מה שהרב “בת עין” אומר :שמי שמאמין שהכל מה’ יתברך ,אז
סרים ממנו כל הגבורות והדינים של העולם .ואז כדברי הרב “יגרום להמשיך
שפע וברכה ולא יחסר לו כל טוב” .ומזה אנו גם למדים כמה חשוב לשמוע
לעצות גדולי הדור.
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

אותנו!
שתפואותנו!
אישי?שתפו
סיפוראישי?
לכםסיפור
ישישלכם
052-3978629
בוואטסאפ:
או
b0526558387@gmail.com
במייל b0526558387@gmail.com:או בוואטסאפ052-3978629 :
במייל:
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יום פנתה לחפש עבורו מקום כשר ,אולם המוסדות הטובים השיבו את פניה
ריקם וסרבו בכל תוקף לקבל ילד באמצע שנת הלימודים.
הרבנית לא העלתה על קצה דעתה להחזיר אותו למוסד הקודם .היא שכרה
מלמד פרטי בכסף מלא שילמדו תורה בקדושה וטהרה עד השנה הבאה ,שאז
התקבל לתלמוד תורה "בני ציון".
כל ימיו זכר רבינו לאמו את דאגתה ואת מסירותה והתפעל מהבנת המצוקה
שלו ,ומן המאמצים הבלתי נדלים שלה להעניק לו בכל מחיר חינוך שכולו
קודש קדשים( .ומתוק האור)
רבי יהודה צדקה זצ"ל
הרבנית שמחה צדקה עליה השלום ,אמו של רבינו יהודה צדקה ובת אחותו
של ריש גלותא דבבל ,מרן בעל "בן איש חי" זצוק"ל ,מסרה את כל אשר לה
מתוך תקוה ותפילה לזכות בילדים תלמידי חכים ועובדי ה' באמת ובתמים.
לשם כך נהגה לחזר אחר יהודים טובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,ולבקש
מהם שיתפללו על בניה שיגדלו תלמידי חכמים .לא זו בלבד ,אלא שבאחד
הימים קמה ומכרה את כל תכשיטיה ואת הכסף הביאה לסופר סת"ם מיוחד
במינו – מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל – בעל "כף החיים" – בבקשה
שיכתוב עבורה ספר תורה מהודר על גוילים משובחים .לאחד שהסתיימה
כתיבת הספר עיטרה אותו בקישוטים מכסף טהור ,וחרתה על גביו את תמצית
מאוויי ליבה :שבזכות כתיבת הספר יהיו בניה מוצלחים בתורה.
באחד הימים הבחינה כי בנה יהודה מתרפה ממנהגו לקום באשמורת הבוקר
לתפילת הנץ כהרגלו מימים ימימה .מין עייפות מוזרה התפשטה עליו ,ואף
עצב בלתי אופייני שכן בין עיניו .כשהיא חרדה ודואגת מיהרה לתלמוד תורה
שלו ,כדי לשוחח בענין עם רבו ,אולם כשנכנסה לכיתה חשכו עיניה – האיש
שהופקד על החינוך היקר כל כך לליבה ,לא ניכר היה ביראת השמים שלו…
באותם ימים ,ימי מלחמת העולם הראשונה ,עברה ירושלים תמורות וזעזועים
רוחניים רבים וניצני פריקת עול והשקפות זרות ריחפו בחלל אוירה ,וכפי
הנראה הצליחו לחדור אף לאותו תלמוד תורה! היא לא המתינה אף רגע אחד
– במהירות ניגשה אל בנה ,אחזה בידו והוציאה אותו מן המקום ,עוד באותו

כופר נפש ,נגף ,מחצית השקל ,פקודים ,כסף ,כיור,
נחושת ,בשמים ,שמן זית ,בשר ,קטורת ,כפורת,
שמן המשחה ,מנורה ,שבת ,ברית עולם , ,הר סיני,
יג מידות.
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לא תגורו מפני איש
כאשר מצא רבינו לנכון להעיר לעוברי עברה ,לא חת מפני איש .היה זה בשנת
תשל"ב עם עלותו של ארי מבבל ,הלא הוא נכדו השריד של ריש גלותא דבבל
מרן בעל ה"בן איש חי" החכם הישיש רבי דוד חיים זצ"ל מבגדד ,בנו של רבי
יעקב חיים זצ"ל.
כאשר נודע על דבר בואו ,יצא רבינו מירושלים בראשות קבוצה נכבדה של
חכמים ורבנים נשואי פנים מישיבת "פורת יוסף" ,כדי להקביל את פניו ברדתו
מן המטוס בנתב"ג .בבואם לשם מצאו קבוצה נוספת של עסקני צבור חילונים,
נציגי "ארגון יוצאי עירק" ושאר מוסדות ,שבאו גם הם לחלוק כבוד לעולה
החשוב ולברכו לרגל עלייתו ארצה.
ברגעים שהמתינו לנחיתת המטוס ,פנה רבינו באומץ רוחו אל אותם עסקנים
וייסר אותם "התאספנו פה לתת כבוד ויקר לנכדו של רבינו יוסף חיים זצ"ל,
שהיה רבם ומאורם של כל יהודי בבל ,ומפיו כולנו חיים ,וממימיו אנו שותים
עד עצם היום הזה .ואני שואל אתכם בפשטות מה לכם פה? מה לכם ולרבינו
יוסף חיים? האם בזמנו של רבינו יוסף חיים העז מישהו מיהודי עירק לחלל
שבת כמוכם? ואם יש בכם זיק של כבוד והערכה לרבינו יוסף חיים ,איך לא
תבושו לבעוט כל כך במסורת אבות ולסור מדרך ישראל סבא?".
באותה שעה ניצב לידו החכם המקובל רבי סלמן מוצפי זצ"ל ,איש שיבה אשר
למשמע דבריו הנוקבים התייפח ונתן קולו בבכי ויללה שזעזעו את כל הנוכחים,
האנשים החילונים כבשו פניהם בקרקע מרוב בושה וכלימה ,והמעמד כולו
הפך לחרדת אלוקים[ .וזאת ליהודה]

תפזורת
מילים
לפרשת
כי תשא
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השעון
הבלתי
אפשרי
בשעון מחוגים תקין לחלוטין המחוג הקטן נמצא
בין אחת לשתיים והמחוג הגדול מצביע על
שתיים עשרה .מה השעה בשעון?
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מורנו ורבנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א בקביעת מזוזה
במשכן החדש של מוסדות ׳כאייל תערוג׳ גני תקוה

בהשתתפות ראש המועצה ,חברה הכנסת ר׳ אוריאל בוסו הי״ו ,וסגן ראש המועצה ר' טל מתתיהו הי״ו

תלמוד תורה ׳כאייל תערוג׳ המחנכים והתלמידים ,מקדמים ומברכים את בחורי החמד היקרים של
כיתה ז על הגיעם לרגל הבר מצוה בברכת מזל טוב ורוב נחת לתורה חופה ומעשים טובים
ברכת מזל טוב למשפחות היקרות ולתלמידים
אברהם מוטל ~ מאור נחמיאס ~ אהרון אלפסי ~ ינאי איצ'ר

עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר (שלב ב׳) והגעה של משפחות חדשות

כל המעונין למכור/לשכור יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 17:15כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 04:55כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 13:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

14:00

		
שיעור מוסר

14:30

		
מנחה מנין ב

( 15:15בסוף השיעור)

		
שיעור הלכה

( 17:45בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 18:17עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 18:40לאחר ערבית של מוצ"ש)

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 13:00מפי מו"ר שליט"א

( 05:10כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
17:25
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום שני
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
יום ראשון

 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי  18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

 22:00ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

